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 باسمه تعالي

 تب مالت

 مقدمه

و برخي پستانداران واگير بيماري) بروسلوز( بيماري تب مالت ،(است كه انسان ، گوسفند ، سگ وشتر گاو ، خوك ) بز
دريعامل بيماري گونه هاي ميكروب. مبتال مي كند را به نام بروسال است كه در شرايط مناسب ماندگاري طوالني

وج. طبيعت دارد آنوانواع مختلف ميكروب بروسال د دارد كه هركدام مخزن حيواني خاص داشته كه بر اساس
زا4گونه ميكروب عامل بيماري شناسايي شده كه از اين عده8تاكنون.نامگذاري شده اند گونه براي انسان بيماري

نا. ناميده مي شود"سقط جنين واگير"بيماري در دامها.ست  مهاي گوناگون شناخته مي شود كه برخي از بيماري به
و تب مواج: آنها عبارتند از  ، تب راجعه معدي ، تب مديترانه اي  تب مالت

 بيماري اهميت

 كشوروشيوع باالي بيماري در برخي مناطق جهان.1

 ابتالي افراد از سنين شير خوارگي تا سالمندي.2

و متفاوت شبيه بسياري از بيماريهاي.3 ) بيماري هزار چهره( عفوني ديگر عالئم متنوع
و مير.4 و گاه مرگ ، عوارض  ايجاد ناتواني

آن.5 و درمان  دوره نسبتا طوالني بيماري

و عقيمي دردامها.6 و نازايي ، كاهش توليد محصوالت دامي  زيانهاي اقتصادي ناشي از سقط جنين

و تنوع.7 ، ماندگاري زياد دشواري كنترل بيماري به علت فراواني گونه هاي عامل بيماري حيوانات ميزبان
و لزوم صرف هزينه سنگين   براي كنترل بيماري ميكروب درمحيط

 همه گير شناسي

و شايعترين بيماري قابل انتقال بين حيوان وانسانلبيماري يك مشك:در جهان بهداشت همگاني در سراسر جهان
و ساالنه موجب. است  . هزار مورد عفونت در سراسر جهان مي شود 500بيش از بار جهاني بيماري قابل توجه بوده

وجابيم. درصد موارد بيماري را در جهان شامل مي شود4برآورد مي شود اين رقم تنها د داردوري درهمه نقاط جهان
، ، اروپاي شرقي ، ولي در كشورهاي حاشيه درياي مديترانه آ افريقا و و جنوبي شايعتر شبه قاره هند مريكاي مركزي

، سوريه واردن مواردبيشترين. است  ، عراق ، عربستان بيماري در جوامع. گزارش مي شودبيماري از پنج كشور ايران
و فراورد و مناطقي كه تماس بادام و كشاورزي . هاي دامي به طور غير بهداشتي وجود دارد فراوان استهسنتي

.از اين ديدگاه استانها به سه دسته تقسيم مي شوند. اري در همه استانهاي كشور يكسان نيست بيم فراواني:در كشور
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،اآذر بايج: استانهاي با آلودگي بسيار باال- ،ن شرقي ، خراسآذربايجان غربي ، مركزي ، لرستان ان همدان
و كرمانشاهجنوبي 

و: استانهاي با آلودگي باال- ، كردستان  زنجانخراسان رضوي

،: هاي با آلودگي متوسطاناست- و بختياري ، چهارمحال ، قزوين ، ايالم ، گلستان ، كرمان ، اردبيل سمنان
و يزد  ، فارس ، خراسان شمالي  مازندران

،: استانهاي با آلودگي پايين- ، گيالن ، قم و بلوچستان ، سيستان ، اصفهان و بويراحمد ، كهكيلويه خوزستان
، تهر ، بوشهرهرمزگان ، البرز  ان

و سنين و( سالگي بيشترديده مي شود30تا20تب مالت در همه سنين وجود دارد ولي درمردان در نيروي فعال
. كارامد  از) اگر چه در همه فصلها ديده مي شود ولي. درصد بيماران در مناطق روستايي زندگي مي كنند70بيش

و او و شير دهي دامها تعداد موارد مبتال در فصل بهار . است ايل تابستان بيشتر است كه به دليل همزماني با زايمان
.افزايش مي يابد مجددا موارد بيماري) مهر ماه( همچنين در آغاز فصل سرما

 مخزن بيماري

و: ميكروب عامل بيماري در طبيعت عبارتند از مهم هايمخزن ، خوك ، شتر ، گاو ميش ، گاو ، بز سگ گوسفند
، گاو  ، بز اي. شتر استو مخزن بيماري دركشور گوسفند ن گوسفند وبز استآكه مخزن اصلي از ميكروب گونه

و شدت بيماري .است در كشور مهمترين عامل بيماري از لحاظ تعداد موارد بيماري

 عالئم بيماري در دام

، التهاب مفاصل ، كاهش قابل توجه توليد شير در، التهاب بافت پستان و نازايي التهاب بيضه .سقط جنينودامهاي نر
حامل مزمن ميكروب مي شوند درحاليكه خود ممكن است عالئم واضحي از عفونت نداشته) به ويژه گاو(بسياري دامها

.باشند 

در. به بيماري نيست آنهان دامها نشانه مبتال نبودن الزم به توضيح است سقط نكرد:يك نكته سقط معموال تنها

و بعداز يكبار سقط  به زايمان دوم به بعد دام متولد شدهدرزايمان اول روي مي دهد درواقع دام وليدنيا مي آيد زنده
و  . آلودگي محيط دراثر زايمان به وجود خواهد آمدبهبود نيافته

در:دونكته و سقط در ماه گله اي سقط گزارش مي شود به ويژهدرهمه مواردي كه اگر چندين سقط دريك گله باشد

.دوم آبستني دام رخ داده باشد حتما بايد احتمال وجود تب مالت را در نظر داشت 
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 در دامها بيماري راههاي انتقال

و ميكروب عامل بيماري دراندامهاي تناسلي حيوانات مخزن جا ،به تعداد ميكروب يگزين شده ، فراوان در ادرار شير
و مواد دفعي بدن دام يافت مي شود  و ديگر مايعات ، ترشحات زايماني پس از سقط يا زايمان ميكروب بيماري. جفت

و در بز سه ماه است   فضوالت. درترشحات تناسلي دام به ميزان زياد دفع مي شود كه اين مدت درگوسفند سه هفته
و مكان نگهداري دامهاست و بزغاله تازه به دنيا آمده نيز منبع آلوده كننده محيط به ديگر بيماري از بز وگوسفند. بره

و موجب  و غير اهلي در منطقه منتقل شده ميكروب عامل.وجود ميكروب در طبيعت مي شود ادامهعلفخوران اهلي
د و گاه تا پايان عمر دام و شير آن وجود دارد بيماري به مدت طوالني بز(ر ترشحات تناسلي . به ويژه انتقال از راه)

.جنسي بين دامها به ندرت رخ مي دهد 

 درمحيط ميكروب بيماري ماندگاري

و دماي پايين( ميكروب بيماري در شرايط مناسب به ويژه اگر تابش آفتاب وجود نداشته باشد به مدت) رطوبت زياد
، پشم حيوانات. طوالني درمحيط باقي مي ماند  ، علوفه ، كود ، جنين سقط شده ، وسايل آلوده ، لباس ميكروب در آب

و ميكروب به خشكي هم مقاو. تا ماهها زنده مي ماند  تادم است همچنين ميكروب. مدتها زنده مي ماند رگرد وغبارهوا
غذايي بقاي ميكروب در فراورده هاي. در برابر سرما مقاوم است ودر شرايط يخ زدگي براي مدت بيشتر زنده مي ماند 

و مدت زمان نگهداري فراورده بستگي به نوع ماده ، ميزان اسيدي بودن ، حرارت ورطبه. دارد غذايي، ميزان رطوبت
، در خامه در دماي18مثال در شير در دماي صفر درجه تا ، در كره با دماي6تا4درجه4ماه روز 142درجه8هفته

تا. روز باقي مي ماند 100تا75نواع پنير نمك زدهاو در  ته درخاكفه10همچنين در دماي پايين ميكروب مي تواند
د5/2وتا  . وام بياورد سال در كود مايع

 راههاي انتقال

و فراورده هاي شيري .آلوده از سه راه اصلي به انسان منتقل مي شود ميكروب بيماري از دام

از- راه خوراكي.1 و فراورده هاي تهيه شده و نجوشيده ، شير خام آلودهمصرف شير غير پاستوريزه مانند پنير
، بستني سنتي  ، سرشير  آغوزو كشك،خامه

زيرا با اسيدي شدن. ماست به علت داشتن خاصيت اسيدي معموال موجب انتقال تب مالت نمي شود:يكنكته

اما بايد به خاطر داشت كه احتمال ابتال به بيماري با مصرف. تعداد ميكروب بيماري به شدت كاهش مي يابد 
و رعايت احتياط  و كره اي كه از آن به دست مي آيد صفر نيست .در تهيه آنها الزم است ماست

.در صورت مصرف جگر خام يا نيم پز دام آلوده احتمال ابتال به بيماري از راه گوارشي وجود دارد: نكته دو
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ملتحمه چشم(يا تماس مخاط) داراي زخم يا خراش( تماس پوست آسيب ديده– تماس پوستي يا مخاطي.2
و بافتهاي دام آلوده يا شير آلود)  )مانند پاشيده شدن ترشحات به چشم(ه نجوشيده با ترشحات

و ترشحات معلق در هواو گرد وغبار تنفس ذرات آلوده– راه تنفسي.3 از مواد خشك شده باقي مانده از بافتها
، مركز جمع آوري شير يا كارخانه) پس از زايمان يا ذبح دام( دام  ، كشتار گاه ، اصطبل به دنبال كار در آغل

ر فراوري شي

به. انتقال انسان به انسان بسيار نادر است ، انتقال از شير مادر اگرچه چند مورد از انتقال از راه تماس جنسي
، انتقال پس از تزر .ق خون يا پيوند مغز استخوان گزارش شده استيشيرخوار

ازقراردادن چاقو در دهان موقع ذبح دام موجب انتقال بيماريهاي گون:يك نكته جمله تب مالت به انسان اگون

.شود مي 

ووكه مكان زندگي افراد)ن لرستان ماند استا( مناطق بوميدر:دونكته و تماس نزديك دامها مشترك است

و عشايري( مداوم با دام وجود دارد خا)جمعيت روستايي نوار به ويژه امكان آلودگي بيش از چند نفر در يك
. است كودكان بسيار شايع 

.مصرف گوشت پخته معموال موجب انتقال بيماري نمي شود: نكته

 گروههاي در معرض خطر

و تنفسي( افرادي كه با دامهاي اهلي در تماس مستقيم و فراورده( يا غير مستقيم) تماس پوستي مصرف شير
شغل به عنوان عامل بنابراين. هستند در معرض خطر جدي ابتال به بيماري تب مالت هستند) هاي شيري آلوده 

از. خطر در ابتال به اين بيماري است  :اين افراد عبارتند

 دامداران وكشاورزان-

و تكنيسينهاي دامپزشكي-  دامپزشكان

و قصابان-  كارگران كشتارگاه

 كاركنان آزمايشگاه-

 بازرسان گوشت-

و تماس مستقيم يا غيرمستقيم با دام داش- و فراورده هاي افرادي كه به مناطق آلوده مسافرت كرده ته يا شير
.شيري آلوده مصرف كرده اند 

)به ويژه در مناطق روستايي( زنان خانه دار-
و از لباس حفاظت كننده استفاده- . نمي كنندافرادي كه هنگام زايمان دام در محل حضور دارند
و كارخانه هاي فراوري شير فعاليت مي كنند- .افرادي كه در مراكز جمع آوري شير
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و احشاي حيوانات كارمي كنند- ، پوست ، چرم و كساني كه در مراكز فراوري پشم .پشم چينان
و گند زدايي مكان نگهداري دام را انجام مي دهند يا با حيوان سقط كرده يا در حال- افرادي كه تميز كردن

.زايمان سروكار دارند 

 عالئم باليني در انسان

كهيتب مالت يك بيمار ي مبتال شايعترين اندامها. مي تواند تقريبا همه اندامهاي بدن راگرفتار كند عمومي است
و مغز استخوان هاي گره( رتيكولواندوتليال سيستم ، طحال ، كبد به. است)لنفي و حاد بيماري در موارد شديد

ت) ناگهاني يا تدريجي(ل يك بيماري تبدار شك و خيصشبروز مي كند ولي در صورت عدم ودرمان به موقع
و گاه مرگبار پيشرفت مي  ، ناتوان كننده با عوارض شديد و به سوي يك بيماري مزمن مناسب بيماري ادامه يافته

.كند 

تا:دوره نهفتگي از زمان ورود ميكروب بيماري به بدن تا بروز اولين عالئم ونشانه هاي بيماري معموال يك

.ع عالئم بيماري چندين ماه زمان الزم استروشدوماه طول مي كشد ولي گاه براي 

و ناگهاني يا تدريجي شروع مي شود به طوريكه در تقريبا شروع درصد موارد50به طور كلي بيماري به طور حاد
و در  و گاه چندماه به آرامي بروز مي كند50بيماري حاد و طي چند هفته عالئم ونشانه. درصد شروع تدريجي

:از عبارتندهاي عمده بيماري 

، درد عضالني) شايعترين عالمت( تب ، سردرد ، لرز به طور مداوم يا متناوب كه در بعد از ظهرها بيشتر مي شود
 ، و بيحالي ، سستي ، تعريق فراوان به ويژه در شب ، كاهش وزن ، بي اشتهايي ، احساس ناخوشي ، درد مفاصل

، استفرا(، عالئم گوارشي كمر درد ، يبوست يا اسهال درد شكم )غ

و دوره آنها در بيماران متفاوت است ، شدت ، نوع عالئم عالئم بيماري تا حد زيادي وابسته به نوع ميكروب.تعداد
و موضعي بروز مي كند  ، مزمن ، تحت حاد و بر اساس شدت بيماري به اشكال حاد .بيماري است

:حاد( مرحله اوليه سه) در اين مرحله بيماري. ماه بعد از آن مرحله حاد گفته مي شود از شروع بيماري تا

تشخيص بيماري در مرحله حاد تنها براساس عالئم باليني دشوار. شبيه ديگر بيماريهاي تبدار مانند آنفلوانزا است 
و فراورده هاي شيري آلوده موجب شك به تب مالت مي شود  و جود تماس شغلي يا مصرف شير و اگر. است

. ماري دراين مرحله به درستي درمان نشود ممكن است هفته ها تا ماهها ادامه يابد بي

:تحت حاد( مرحله تاخيري تا) ناميده مي شود) مرحله تاخيري( ماه بيماري تحت حاد12بعد از سه ماه

و سپس برا. كند كه معموال حالت مواج پيدا مي و عالئم مي شود ي چندروز يا هفته يا يعني بيمار مدتي دچار تب
و بعد از آن مجددا عالئم بيماري پيدا مي تب. شود چند ماه عالئم بيماري فروكش مي كند به اين دليل بيماري را

. گاهي عوارض بيماري در اين مرحله بروز مي كند. مواج مي نامند 
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كه معموال به شكل افسردگي مي شود)راپايد(پس از گذشت يكسال بيماري وارد مرحله مزمن:مرحله مزمن

ر.و يا نشانگان خستگي مزمن بروز مي كند  بايد از افرادي كه دوره نقاهت طوالني دارند افتراق تب مالت مزمن
و ممكن است بيمار تب نداشته يا تب خفيف داشته. داد  در دوره نقاهت طوالني عالئم اختصاصي ديده نمي شود

و پس از مدتي كه رفع مي شود مجددا دراين مرحله عالئم بيمار.باشد  و با هم هماهنگي ندارند ي ثابت نيست
. ظاهرمي گردد

شايع ترين اعضاي.در اعضاي مختلف بدن موجب عفونت موضعي مي شود بيماري نوع موضعي ميكروب در
ها: مبتال عبارتنداز  ، بيضه ، طحال ، ريه ، قلب ، دستگاه عصبي مركزي ، مفصلها ، استخوانها كليه، كيسه صفرا

 ، و پوست ها با.ممكن است عفونت موضعي همزمان در چند عضو ايجاد شود. پروستات اين شكل بيماري اغلب
.نوع مزمن بيماري ارتباط دارد 

دربرخي بيماران بعداز بهبود كامل باليني ممكن است برخي عالئم يا همه عالئم دوباره پيداشود كه آن را عود
از ماه تا شش معموال عود بيماري.دننام بيماري مي و اغلب خفيف تر پس از تكميل درمان ديده مي شود

.بيماري اوليه است 

 عوارض بيماري

در. عوارض متعدد از مشكالتي است كه بيماران مبتال به تب مالت از آن رنج مي برند درصد30تا10عوارض
هر. موارد بروز مي كند  و گاه ممكن عوارض تب مالت در و در هرمرحله از بيماري مي تواند بروز كند عضو اندامي
. بتدا تنها با عوارض خود ظاهر شودااست اين بيماري از 

و ديگر مفاصل:مهمترين عوارض بيماري عبارتند از و درد ناك( التهاب مفاصل در ستون مهرها تورم

بز) شدن مفاصل  ، التهاب روده و طحال ،، بزرگي كبد و آبسه مغزي ، مننژيت و كيسه صفرا ، لوز المعده رگ
 ، ، مرگ درون رحم التهاب كليه ، التهاب بيضه ، التهاب سياهرگها ، التهاب پوشش داخلي قلب سقط،افسردگي

 كم خونيوخود بخود جنين 

و كمتر از و معموال ناشي از التهاب پوشش داخلي قلب2مرگ ومير ناشي از بيماري اندك ( درصد موارد است
. يا گرفتاري شديد دستگاه عصبي است) شايعترين علت

 تشخيص

توجهبا.تاسگاه دشوارو عالئم غير اختصاصي بيماري تشخيص تب مالت به علت چهره هاي گوناگون بيماري
شبه اي در مناطقي كه آلودگي دام. ده امكان بيماري مجدد با چهره هاي متفاوت وجود دارد مني كوتاه مدت ايجاد

ها شيوع بااليي دارد ودر مشاغلي كه در تماس دائم با بيماري هستند معموال بيماري به شكل خفيف تظاهر مي 
ب و گاه آنقدر عالئم خفيفي دارد كه بيمار تمايلي براي مرجعه ي برخي از مهمترين بيماريها.ه پزشك ندارد كند
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، بيماريهاي: عبارتند از داراي تظاهرات مشابه تب مالت ، تب حصبه ، سل ، مننژيت ، ماالريا ، آنفلوانزا هپاتيت
و بدخيمي ها  در هر بيمار تبدار مشكوك كه در مناطق بومي زندگي مي كند يا اخيرا به بايد بيماري. روماتيسمي

م براي شناسايي آزمايش خون( با آزمايشهاي الزم الزم است بيماري. سافرت كرده است درنظر باشد آنجا
، مغز استخوان يا ديگر مايعات)پادتنهاي ضد ميكروب  بدن تاييدو بافتهاي يا جستجوي ميكروب در نمونه خون

. شود 

 درمان

و تخفبفردن دوره بيماشدرمان آنتي بيوتيكي موجب كوتاه و عود بيماري سريعتر عالئمي و پيشگيري از عوارض
سه( به علت احتمال باالي عود بيماري با درمان تك دارويي درمان تركيبي. مي شود شامل آنتي) دارويي دو يا

در.هفته است8در موارد بدون عارضه حداقل مدت مصرف دارو. توصيه مي شود خوراكي يا تزريقي بيوتيكهاي 
و وجه به عوارضتبا.ماه طول مي كشد6تا3حاليكه در موارد عارضه دار مدت درمان متعدد بيماري در بارداري

، تشخيص و درمان زنان باردار در مراحل اوليه بيماري مهم است احتمال سقط جنين عدم درمان يا درمان. زودتر
. نامناسب خطر عود بيماري را بيشتر مي كند 

م مطابق تجويز پزشك تا تكميل دوره درمان ادامه يابدو روزانه هم آنست كه مصرف دارو بايد به طور منظم نكته
و شدت بيماري بهبود مي تواند چند هفته تا چند ماه طول بكشد.  بيماران طي درمان بايد. بسته به مدت درمان

و پس از پايان دوره درمان مناسب و بعد تا سه ماه به طور ماهانه مراجعه كنند هر دوهفته تحت نظر پزشك باشند
. به طور مرتب ويزيت شوند ازآن تا دو سال هر سه ماه

 پيشگيري

درمحل نگهداري( از آنجاكه كشورواستان ازمناطق بومي بيماري محسوب مي شوند در هر گونه تماس با دام.1
:پوشش محافظ شامل.بايد از پوشش محافظ كامل استفاده شود) دام يا هنگام ذبح دام 

ب- )گان( ننده ند پوشاللباس
 پيش بند پالستيكي-

 چكمه الستيكي-

)به ويژه هنگام شير دوشي يا زايمان دام( دستكش پالستيكي مناسب-
 عينك محافظ چشم-

 مناسب ماسك-

ستفادها لباسها بعداز. واستفاده شود لباسهاي كار بايد هنگام كار در محل نگهداري دام در دسترس بوده:يك نكته

.يا فروبردن در مايع سفيد كننده گندزدايي شوند) جوشاندن يا بخار داغ( بايد با گرما 
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ازبايد:دونكته در محل آلوده از چكمه الستيكي قابل انتقال مواد عفونت زا به خارج از آغل يا اصطبل براي جلوگيري

خ و هنگام . روج از محل كار آن را تعويض كرد شستشو استفاده كرد

به طورمناسب پانسمان) با بتادين(ز ضدعفوني شدناهر آسيب سطحي مانند خراش يا بريدگي بايد بعد:سه نكته

.شود 

اگر ترشحات عفوني به چشم پاشيده شود يا پس از تماس دست آلوده با چشم بايد چشم را با آب تميز:چهارنكته

و با .تجويز پزشك از پماد يا قطره آنتي بيوتيك چشمي استفاده شود شستشو كرد

.گندزدايي شود مناسببا مايع ماسك بايد پس ازاستفاده: پنجنكته

و:شش نكته و نوجوانان از تماس با دم با محل نگهداري دام خودداري كرده و كودكان توصيه مي شود زنان باردار

و براي كودكان ونوجوانان دور نگهداشته شوند زيرا اغلب دا روهاي موجود براي درمان تب مالت به جنين آسيب رسانده
. عوارض به همراه دارد 

و وسايل آلوده شده.2 و محصوالت زايماني و ترشحات ، جفت و بدونرا جنين سقط شده بايد دركيسه اي سالم
و به طور مناسب معدوم كرد  از بهتر است سوزانده شود ولي( نشت قرار داد راه ساده تر آنست كه جايي دور

و روي آن آب آهك تازه ريخته شود  .منابع آب در گودالي عميق انداخته شده (
با.3 و سپس و صابون شستشو شده جايي كه در آن زايمان دام آلوده يا سقط جنين رخ داده است بايد با آب

. مايع سفيد كننده گند زدايي شود 
با.4 قي مانده هاي آلوده زايماني استفاده شده بايد باقرار دادن در ظرف پرازمايع سفيد وسايلي كه براي جابجايي

.كننده گندزايي گردد 
و محل نگهداري دام تميز شود.5 فضوالت بايد در جايي دور از خانه. فضوالت دامها بايد روزانه جمع آوري شده

. ها يا آغل جمع شود تا خود بخود تجزيه شود يا مي توان آنها را سوزاند 
از) شامل فرغون( وارد يا خارج مي شوند) دامداري يا اصطبل( وسايل نقليه اي كه كه به محل آلوده.6 بايد

به)مانند آب آهك تازه( چله اي كم عمق پرشده با مواد گندزدا  عبور كنند تا آلودگي از طريق الستيك آنها
. بيرون منتقل نشود 

و گندزدايي.7 براي راه اندازي دوباره محل نگهداري دام كه آلوده شده است بايد حداقل يك ماه از تميز كردن
.آن گذشته باشد 

و.8 و خروج دام بدون مجوز دامپزشكي انجام آزمايشهاي الزم براي تاييد سالمت دام جدا بدون از ورود
. خودداري كنيد

: شيردوشيرعايت بهداشت.9
و صابون شستشو شود، قبل از دوشيدن شير- .پستان حيوان بايد با آب گرم
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شو- و براي جلوگيري از آلودگي شير در هنگام دوشيدن بايد ابتدا كمي از آن در ظرف جداگانه دوشيده د
د .م گرددر ظرفي ديگر انجادوشيدن اصلي

ك- مايع شوينده شستشووو با آب داغ بوده وشيدن شير يا انتقال شير استفاده مي شود بايد تميزدبرايهظرفي
.شود 

بد- و در پوش مناسب روي آن قرار ون آلودگي مجدد در معرض هوا خشك بعد از شستشوي ظروف بايد شده
.گيرد 

آ- و صابون بشوييدقبل از دوشيدن شير دستها رابا درصورت وجود زخم يا خراش در دستها از دوشيدن شير.ب
.خودداري شود 

.استفاده شود) التكس( بهتر است از دستكش مخصوص شير دهي يا دستكش مناسب ديگر-
.و آغل دوشيده شودابراي كاهش آلودگي بهتر است شير در محيط بيرون از محل نگهداري دامه-
.به مركز جمع آوري شير حتما از ظرف در پوش دار استفاده شود براي انتقال شير-

و فراورده هاي شيريسالم سازي شير.10
 دقيقه پس از شروع جوش آمدن5جوشاندن شير تازه به مدت حداقل-

و فراورده هاي شيري پاستوريزه-  استفاده از شير

ا- ز مصرفنگهداري پنير تازه حداقل براي سه ماه در آب نمك اشباع شده پيش
و بستني سنتي تهيه شده از شير نجوشيده- ، خامه  خودداري ازمصرف سرشير

و بافتهاي حيوانات در آشپزخانه.11  استفاده از دستكش هنگام دست زدن به گوشت

مي( ازمصرف پيشپختن كامل غذاهاي گوشتي.12 و فريزر به خوبي زنده ميكروب بيماري در دماي يخچال
. ماند (
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